
Voor Uw blijken van deelneming betoond na 
het overlijden van onxe lieve man en vader, 
xeggen wij U onxe oprechte dank. 

G. M. Smits-Kamphuis op Heghuis 
en kinderen 

Hengelo 101, september 1971 
Achterhoekse Molenweg 226 

Dankbaar blijven wij denken aan het leven van 

ANTONIUS GERARDUS MARINUS SMITS 
in een gelukkig huwelijk verbonden met 

GEERTRUIDA MARIA KAMPHUIS OP HEGHUIS 
vader van MARIH en ANITA 

Hij werd geboren te Oldenxaal op 15 augustus 
1916 en 9in9 uit ons midden heen op 22 sep
tember 1971. Zijn lichaam hebben wij op 25 
september te rusten 9elegd op het r. k. kerkhof 
te Hengelo (01 , waar het afwacht de dag der 

Opstanding in heerlijkheid. 

Een voorbeeldig huisvader, een trouwe echtge· 
noot en een liefdevolle vader is van ons heen· 
gegaan. In onafgebroken arbeid en algehele 
toewijding aan xijn gexin bracht hij xijn leven 
door en vond daarin xijn geluk. Hij was door 
allen geëerd en bemind en niemand sprak eni9 
kwaad va n hem, want xijn woord was waarheid, 
zijn daden gerechtigheid, zijn geluk het geluk 
van zijn vrouw en zijn kinderen. 
Zorgen en moeilijkheden zijn hem in het leven 
niet bespaard gebleven, maar hij wilde anderen 
daarmee niet lastig vallen en probeerde ze 
alleen op te lossen. Maar hij stond altijd klaar 
als het er om ging om anderen in hun moeilijk· 
heden te helpen. Hij was aen christen van de 
daad. Nu is hij van ons heengegaan, maar wij 
xullen hem niet ver9eten in ons 9ebed, want 
de banden der liefde, waarmee hij met da 
:rijnen was verbonden, zijn onverbreekbaar. 
Lieve echtgenote en kinderen , gij xijt bedroefd 
over mijn heengaan, maar gij zult steun vinden 
in het woord van Christus: "Alwie leeft en 
gelooft in Mij, tal niet sterven in eeuwigheid'\ 
Mijn dierbare kinderen, blijft heel uw leven een 
grote steun voor moeder en helpt haar xoveel 
jullle kunnen om dit offer te kunnen dragen. 
God zal jullie er voor belonen, 


